BETYGSKRITERIER I TEKNIK

CENTRALSKOLAN, LAXÅ

Godkänd (G)

Väl godkänd (VG)

Mycket väl godkänd (MVG)

Eleven ska:

Eleven ska:

Eleven ska:
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ha hög närvaro, komma i rätt tid, samt följa
skolans normer och regler
under handledning kunna använda vanligt
förekommande redskap och tekniska
hjälpmedel
under handledning kunna göra en enkel
ritning och måttsätta denna
under handledning praktiskt kunna utföra
exempelvis enklare plåtarbeten, elarbeten
och elektronikarbeten
översiktligt kunna redogöra för den
teknikhistoriska utvecklingen och ange några
tänkbara drivkrafter bakom denna
kunna beskriva några tekniska system och
hur de ingående delsystemen fungerar
kunna belysa några för- och nackdelar när
det gäller teknikens effekter på miljön,
samhället och människornas livsvillkor

•

•

•

•
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ha hög närvaro, komma i rätt tid, samt följa
skolans normer och regler
praktiskt kunna undersöka teknik av något
slag, förklara gjorda materialval samt välja
relevanta redskap och hjälpmedel och
använda dessa på ett ändamålsenligt sätt
kunna genomföra en konstruktionsuppgift,
beskriva konstruktionen med relevanta
termer, motivera material- och redskapsval,
beskriva de ingående komponenterna, deras
uppgift samt hur de är relaterade till varandra
tekniskt
kunna undersöka hur tekniska lösningar
fungerar i förhållande till olika mänskliga
behov samt jämföra med tidigare teknik inom
området
kunna redogöra för hur några tekniska system
utvecklats genom att redovisa förändringar i
konstruktion och grundläggande principer och
peka på förändringarnas betydelse när det
gäller funktioner, egenskaper och
användningsmöjligheter
kunna ge exempel på samband mellan teknik,
miljö, samhälle och individ. Eleven ska utifrån
sådana exempel kunna analysera hur olika
faktorer påverkat respektive påverkats av
varandra, också över en längre tidsperiod,
samt kunna göra värderingar ur etiska,
sociala och globala perspektiv

•
•
•
•

ha hög närvaro, komma i rätt tid, samt följa skolans normer
och regler
visa god samarbetsförmåga
kunna ta ansvar för egna aktiviteter, uppgifter och utföra
dessa på ett fullgott sätt
visa självständighet, ta egna initiativ och fullgott behärska en
bredd av praktiska moment, t.ex. konstruktionsuppgifter,
materialval, produktionsteknik, kvalitetsteknik etc.
självständigt kunna analysera och utvärdera hur teknik,
natur, samhälle och individ påverkat respektive påverkats av
varandra under människans tidsperiod på jorden sett ur
etiska, sociala och globala perspektiv

